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Samordning av kommunerettede tilsyn og 
kontroller  

Ny kommunelov – med økt vekt på 
samordning 

ROS- bilde 

Hvordan samordner vi oss i Trøndelag  i 
dag – og hvordan kan vi bli enda bedre 

Hvorfor 
samordning?

Mer oversiktlig for 
kommunene

Sikre at 
tilsynsbelastningen 
ikke blir for stor 

Bedre og mer 
effektive tilsyn



Statlig tilsyn med kommunene

De grunnleggende prinsippene og rammene for statlig tilsyn med 
kommunene ligger fast

Ny kommunelov viderefører:
• Forholdet mellom kommunelov og særlov
• Virkeområdet
• Tilsyn skal være lovlighetstilsyn

Endringer i saksbehandlingsregler samt regler om samordning av tilsyn



Saksbehandlingsregler

Innsyn og 
undersøkelser

§ 30-3

Partsrettigheter 
§ 30-5

Pålegg om 
retting § 30-4



Samordning av tilsyn

Tilsyn med kommuneplikter og aktørplikter

Planlagt tilsyn 

To bestemmelser i §§30-6 og 30-7
Fylkesmannens samordningsoppgave og forholdet mellom FM og andre 
tilsynsmyndigheter 

Forholdet mellom tilsynsmyndighet og kommune



Samordning av statlige tilsynsmyndigheter § 30-6

FM skal vurdere det samlede omfanget av tilsyn med den enkelte 
kommune og ha dialog med kommunen

Alle tilsynsmyndigheter skal underrette FM om tilsynsplaner og om 
varsel om pålegg /sanksjoner som har vesentlig virkning for 
kommunene. FM skal fastsette frister for at tilsynsmyndighetene 
sender inn tilsynsplaner

FM skal formidle til andre tilsynsmyndigheter sin vurdering av 
situasjonen i enkeltkommuner og fylkeskommunen 



Med situasjonen menes spesielt:

• Tilsynstrykket på enkeltkommuner 

• Kunnskapen om kommunal egenkontroll, 
herunder plan for forvaltningsrevisjon og den 
risiko- og vesentlighetsvurdering som legger 
grunnlaget for denne

• Fylkesmannens generelle kunnskap om 
kommunene

Fylkesmannen i Trøndelag sitt ROS-arbeid

Formidle til andre tilsynsmyndigheter vurdering av 
situasjonen i enkeltkommuner og fylkeskommunen 





Hvordan samordner vi oss i dag? 

FMs tilsynsforum 
1-2 representanter per avdeling

Årlige koordineringsmøte
Neste møte 14. feb
Sekretariatene for kontrollutvalg, Arbeidstilsynet, Arkivverket, 
Kartverket, Datatilsynet, Mattilsynet, DSB, Statens vegvesen
Koordinere planer, informere om tilsyns- kontrolltema

Rutiner for varsling av pålegg med vesentlig virkning

Nasjonal arena for samordning av tilsyn



Oversikt tilsyn og kontroll

FMs tilsynskalender i dag 
Legges ut når dato for tilsyn er bestemt

Tilsyn rettet mot kommunene 

Endelige rapporter

Kontaktpersoner 

Vi forsøker å holde oss oppdaterte på 
nye forvaltningsrevisjons-rapporter

Nettsider

Forvaltningsrevisjonsregisteret 



Steget videre   

Ny nasjonal tilsynskalender fra 2020 
Verktøy for bedre samordning
Alle tilsynsetater og mulighet for å legge inn 
forvaltningsrevisjoner 
Pilotering høsten 2019 

Våre satsingsområder tilsyn: 
ROS 
Felles prinsipper for tilsynsarbeid
Bedre samordning og relasjon til andre tilsynsetater og 
kommunal egenkontroll  

Mer kontakt på tvers

Bygge på hverandres arbeid

Ideer


